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VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD 

Ända sedan starten 1984 har ACOEM AB 

(tidigare känt som ELOS Fixturlaser AB) 

hjälpt företag världen över att uppnå en mer 

lönsam och hållbar produktion. Den position 

som vi har i dag har vi nått genom att våga 

tänka utanför normen och välja egna, något 

okonventionella vägar. Vi har haft modet att 

begå misstag och ta ut nya 

kompassriktningar. Beslutsamhet, ambition 

och kompetens har gjort oss till en global 

aktör och ledare inom innovativ och 

användarvänlig axeluppriktning.  

HÅLLBARA INNOVATIONER 

Under våra nästan 30 år i branschen har vi 

utforskat, testat och omarbetat mer än 

någon annan. En del kanske tycker att vi är 

obotliga innovatörer, andra att vi är ovanligt 

fokuserade. De har säkert rätt allihop. Om vi 

inte hade varit så hängivna och ambitiösa 

hade vi inte varit först med pekskärm i 

branschen. Och vi hade heller inte varit 

pionjärer på tillämpningar med synlig laser 

och dubbla mäthuvuden. 

Under årens lopp har vi lärt oss att aldrig 

tumma på kvaliteten och vi har ständigt 

försökt hitta nya, tidigare outforskade 

möjligheter att kombinera avancerad teknik 

med design och funktion. På det sättet har vi 

blivit den ledande innovatören i vår bransch. 

Inte nog med att vi minimerar slitage, 

produktionsstopp och kostnader. Vi hjälper 

även till att värna vår miljö. De naturliga 

resurserna är begränsade och om vi kan 

bidra till en mer uthållig värld genom att 
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göra den lite sundare blir ingen gladare än 

vi. 

ÄKTA ENGAGEMANG 

En förklaring till våra framgångar är vårt 

gedigna engagemang. Vi är hela tiden 

uppmärksamma på marknadens behov och 

redo att reagera på dem. Våra specialister 

och återförsäljare i mer än 70 länder är utan 

tvivel vår viktigaste tillgång. Lagkänsla och 

trivsel är speciellt viktigt för oss och ligger 

alltid högt på vår prioriteringslista. Med 

erfarenhet från en mängd olika branscher 

och tillverkningsprocesser är vi fullt 

medvetna om våra slutkunders problem och 

behov. Vi arbetar med stor passion och drivs 

av en önskan att eliminera allt som är det 

minsta feluppriktat världen över. 

RIKTIG ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Konstruktion och användarvänlighet 

anpassas noga till varandra. När vi utvecklar 

nya produkter blir de även renare, smartare, 

mer funktionella och mer robusta. I den 

industriella miljön är arbetet krävande, 

besvärligt och tidspressat. Det finns ingen 

plats för utrustning med onödiga funktioner, 

krångliga gränssnitt eller som är svåra att 

sätta ihop.  

Användbarhet och användarvänlighet 

betyder allt. Inte bara för oss, utan även för 

våra kunder. Vi har utvecklat produkter som 

är enkla att lära sig och snabbt införlivas i 

verksamheten. Genom att ta bort oviktiga 

funktioner gör vi livet lite enklare för våra 

användare. Och förmodligen lite tuffare för 

våra konkurrenter. 
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LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE 

Du har endast rätt att använda 

programvaran i denna produkt om du 

accepterar alla nedanstående villkor, dvs. 

slutanvändaravtalet. Genom att använda 

denna produkt accepterar du detta avtal. 

Om du inte accepterar detta avtal måste du 

omgående återlämna hela den oanvända 

produkten (maskin- och programvara) till 

återförsäljaren mot ersättning. 

Användaren har rätt till en licens för 

användning av programvaran som ingår i 

denna produkt. Programvaran får endast 

användas i den maskinvara som den var 

installerad på vid inköpstillfället. 

Programvaran får inte tas bort från 

maskinvaran. 

Programvaran som ingår i systemet är 

egendom som tillhör ACOEM AB. Det är 

strängt förbjudet att kopiera eller 

distribuera programvaran. 

Det är strängt förbjudet att modifiera eller 

demontera systemet, att använda reverse 

engineering eller att dekompilera systemet 

eller delar av det. 

Friskrivning från garantier: I den omfattning 

detta tillåts av gällande lagstiftning 

tillhandahåller ACOEM AB och dess 

leverantörer programvaran i denna produkt 

i ”befintligt skick” och friskriver sig 

därigenom från alla övriga garantier, vare sig 

dessa är uttryckliga, underförstådda eller 

lagstadgade. 
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Begränsning av ansvar: Inga 

ersättningsanspråk kan överstiga 

inköpspriset för produkten och den enda 

åtgärd som eventuellt kommer ifråga är att 

produkten återlämnas mot ersättning. 

ACOEM AB eller dess leverantörer tar, i den 

utsträckning detta medges av gällande 

lagstiftning, inget ansvar för indirekta 

skador, speciella skador, oavsiktliga skador 

eller straffrättsliga skador som uppstår till 

följd av användningen av systemet eller 

någon av dess delar, oavsett om 

användningen varit behörig eller obehörig. 

ACOEM AB (tidigare känt som Elos 

Fixturlaser AB) är sedan mitten av 2014 ett 

helägt dotterbolag till ACOEM Group med 

säte i Lyon i Frankrike. Andra varumärken 

inom ACOEM Group är 01dB, ONEPROD och 

METRAVIB. För närmare information, besök 

www.acoemgroup.com 

http://www.acoemgroup.com/
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FÖRSÄKRAN OM 

ÖVERENSSTÄMMELSE 

I enlighet med  

2014/35/EU lågspänningsdirektivet  

2014/53/EU radioutrustningsdirektivet  

2012/19/EG direktivet om avfall som utgörs 

av eller innehåller elektrisk och elektronisk 

utrustning (WEEE) 

2011/65/EU begränsning av användning av 

vissa farliga ämnen (RoHS)  

2006/66/EU batteridirektivet  

2001/95/EG CE-märkningsdirektivet  

Typ av utrustning 

Uppriktningssystem 

Märkesnamn eller varumärke 

FIXTURLASER NXA Geometry 

Typbeteckning(ar)/modellnummer 

1-1121 FIXTURLASER R2 

1-0390 FIXTURLASER T110 

1-0285 FIXTURLASER T111 

1-0897 FIXTURLASER T21 

1-0289 FIXTURLASER T220 

Tillverkarens namn, adress samt telefon- 

och faxnummer 

ACOEM AB 

Box 7 

SE-431 21 Mölndal 

Sverige  

Tel: +46 31 7062800 

Fax: +46 31 7062850 
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Produkterna har utvecklats i enlighet med 

följande standarder och/eller tekniska 

specifikationer som överensstämmer med 

god teknisk praxis och gällande 

säkerhetsbestämmelser inom ramen för 

EEA: 

Standard/testrapport/tekniskt 

konstruktionsunderlag/normativt 

dokument 

EN 61000-6-3:2007. 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, 

-6, -11.

EN 61010-1:2010

ISO9001:2015 ref.nr/utgiven av: DNV 

Certification AB certifikat nr. 2009-SKM-AQ-

2704/2009-SKM-AE-1419. 

Laserutrustningen är klassificerad enligt den 

internationella standarden IEC-60825-

1:2014, 

USA FDA Standard 21 CFR, kap. 1, 

del 1040.10 och 1040.11 utom för avvikelser 

enligt laserföreskrift nr 50 av 

den 24 juni 2007. 

Den trådlösa utrustningen överensstämmer 

med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. 

Driften ska ske i enlighet med följande två 

villkor: 

(1) apparaten får inte orsaka skadliga

störningar, och

(2) apparaten måste acceptera mottagna

störningar, även om de kan orsaka oönskade 

funktioner hos apparaten.

Ytterligare information 

Produkten erhöll CE-märkning 2013. 
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I egenskap av tillverkare försäkrar vi under 

eget ansvar att utrustningen uppfyller 

kraven i ovannämnda direktiv. 

Datum och ort  

Mölndal 2019-09-13 

Behörig namnteckning 

 

Hans Svensson, verkställande direktör 
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HUVUDMENY 

FIXTURLASER NXA levereras med olika 

program för speciella ändamål. Vilka 

program som ingår beror på vilka 

applikationspaket och tillbehör du har valt. 

När du startat systemet med 
TILL-knappen öppnas 
Huvudmenyn.  

I Huvudmenyn kan du välja det program 

som du vill använda. 

I Huvudmenyn finns även funktionerna 

Minneshanteraren och Globala inställningar. 
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APPLIKATIONSPROGRAM 

 

Axeluppriktning horisontella 
maskiner 

 

Axeluppriktning vertikala 
maskiner 

 

Axeluppriktning förskjutna 
maskiner 

 

Axeluppriktning maskintåg 

 

Softcheck 

 

Målvärden 

 

OL2R 

 

Hot Check 

 

Klocka för målvärden 

 

Rakhetsmätning 

 

Rektangulär planhetsmätning 

 

Cirkulär planhetsmätning 

 

Sensorvisning 
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Sensorvisning avvägning 

 

Max Min avvägning 

 

Texteditor 

 

Maskindefinierad data 

 

MINNESHANTERARE 

 

Minneshanterare 

 

 

SYSTEMFUNKTIONER 

 

Globala inställningar 

 
Bluetooth-indikator 

 
Bakgrundsbelysning 

 

Batteristatus 

 

Från 
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RAKHETSMÄTNING 

INLEDNING 

I rakhetsmätningsprogrammet kan rakheten 

mätas i två axlar. Laserstrålen används som 

referens och avvikelsen mellan laserplanet 

och mätobjektet mäts på två eller flera 

ställen med hjälp av en mottagare. 

MÄTMETODER 

I rakhetsmätningsprogrammet finns olika 

mätmetoder. Mätmetoden väljs i 

mätpunktsfönstret. 

Rakhetsmätning med 

standardmetoden 

Laserstrålen ställs in 

någorlunda parallellt till en yta 

eller ett objekt. Två punkter 

används som referens. 

Rakhet med klockmetoden 

som referens  

Laserstrålen grovställs 

parallellt med en mittlinje. Två 

punkter används som 

referens. Mottagaren roteras 

180 grader i varje mätpunkt 
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för att hitta mitten på 

mätobjektet. 

 

Rakhetsmätning med 

bågvinkelmetoden 

Laserstrålen grovställs 

parallellt med en mittlinje. Två 

punkter används som 

referens. Mottagaren placeras 

i tre till nio positioner i varje 

mätpunkt för att hitta mitten 

på mätobjektet. 

 
Rakhetsmätning med 

roterande laser 

Lasersändaren placeras på det 

roterande objektet. 

Laserstrålen justeras till dess 

att den är någorlunda i linje 

med rotationsaxeln. 

Mottagaren fixeras på 

mätobjektet och mätpunkter 

tas medan mätobjektet flyttas. 

Vid varje mätpunkt görs två 

mätningar mellan vilka 

laserstrålen roteras 180 

grader. 
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MONTERING 

Se avsnitten om mottagare och 

lasersändare. 

ANSLUTNING AV MOTTAGARE 

Se kapitlet om mottagare R2. 

STARTA PROGRAMMET 

Starta programmet genom att 

peka på ikonen 

rakhetsmätning i 

Huvudmenyn. 

Gå till Inställningar för val av 

inställningar. 
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INSTÄLLNINGAR 

 

Dessa inställningar är unika för denna 

applikation.  

För de flesta inställningar visas det aktuella 

valet i ikonen. 

Vilka funktioner som är tillgängliga beror på 

vilka applikationspaket och tillbehör du har 

valt. 

Visad upplösning 

 

Öppnar fönstret för val av 

visad upplösning. 

Samplingstid 

 

Öppnar fönstret för val av 

samplingstid. 

Där kan även ett 

repeterbarhetstest utföras. Se 

kapitlet ”Repeterbarhetstest”. 

Best fit 

 

Öppnar fönstret för val av best 

fit-typ: endast Y-axeln eller Y- 

och X-axeln. 
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Vinkelformat 

 

Öppnar fönstret för val av 

vinkelformat. 

Globala inställningar 

 

Öppnar Globala inställningar. Se 

avsnittet ”Globala inställningar”. 

Bekräfta 

 

Avslutar Inställningar och 

återgår till applikationen. 
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KONFIGURATION 

 

Upp till 99 punkter kan mätas. 

Du väljer antalet punkter genom att ange 

avstånden mellan dem med start från punkt 

1. 

Du kan välja identiska avstånd genom att 

ange dem vid den sista punkten (längst bort 

från punkt 1). Samma avstånd fylls sedan i 

inuti de tomma rutorna fram till punkt 1. 

Ange avstånd 

 Du anger avstånd genom att 

peka på ikonen och sedan 

släppa den. 

Mät upp och ange avstånden mellan 

mätpunkterna. 

Om de flesta avstånden är olika kan du ange 

dem en och en utan att lämna 

inmatningsfönstret genom att ändra 

avståndsinmatningen till ”nästa”. 

 

Peka på ikonen för att ändra 

avståndsinmatningen till 

”nästa”. 
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Rulla 

 
Rulla för fler punkter. 

 

 

Det valda området markeras med grön färg. 

 

 

 

Tolerans 

 

Öppnar fönstret för 

val av tolerans. 

 

 

Anteckningar 

 

Öppnar Anteckningar där 

anteckningar kan skrivas. 

 

Bekräfta konfigurationen 

 

Bekräftar konfigurationen 

och fortsätter till 

sammanfattningsskärmen. 

Spara konfigurationen 

Konfigurationen (avstånd och tolerans) kan 

sparas separat och öppnas senare.  
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Peka på ikonen Spara för att 

spara konfigurationen. 

 

 

Ändra konfigurationen 

Det går att ändra avstånden. 

 Du ändrar ett avstånd genom 

att peka på ikonen och sedan 

släppa den. 

Det sista avståndet kan tas bort om det inte 

finns några mätpunkter efter det.   

 

Peka på raderingsikonen för 

att ta bort ett avstånd. 
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GROVJUSTERING 

Rakhetsmätning med standardmetoden 

1. Placera lasersändaren vid mätobjektets 

ena ände, på objektet eller på ett 

stativ. 

2. Placera mottagaren så nära 

lasersändaren som möjligt. Justera 

lasersändarens och mottagarens höjd 

tills laserstrålen träffar mitt i målet. 

 

 
 

3. Flytta mottagaren så långt från 

lasersändaren som möjligt, men den 

ska fortfarande vara på mätobjektet. 

Justera laserstrålen med ställskruvarna 

på lasersändaren tills strålen träffar 

mitt i målet. Upprepa detta tills 

laserstrålen träffar målet vid 

mätobjektets båda ändar.
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Rakhetsmätning med klockmetoden  

1. Bestäm lagergångens ungefärliga 

mittpunkt med ett måttband och 

placera mottagaren vid denna 

mittpunkt. 

2. Placera lasersändaren så nära den 

första lagergången som möjligt, så att 

laserstrålen träffar mitt i målet. 

 

 
 

 

3. Rotera mottagaren och sonden 180° 

och förskjut den så att halva avståndet 

mellan laserpunkten och mittpunkten 

korrigeras. 
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4. Justera lasersändaren så att 

laserstrålen träffar mitt i målet. 

 

 

 

5. Flytta mottagaren till den sista 

lagergången. Justera laserstrålens 

vinkel med ställskruvarna tills 

laserstrålen träffar mitt i målet. 

 
 

6. Flytta mottagaren till den första 

mätpunkten. 

 

Om laserstrålen inte träffar målets 

mittpunkt, justera lasersändaren, flytta 

mottagaren till den sista mätpunkten 

och justera strålens vinkel. 
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Rakhetsmätning med bågvinkelmetoden 

1. Placera lasersändaren så nära den 

första lagergången som möjligt. 

Kontrollera att sändaren och dess fixtur 

sitter fast ordentligt på kåpan. 

 

 

2. Justera laserns position i sid- och 

höjdled tills laserstrålen ligger 1-2 mm 

från det första referenshålets 

mittpunkt. Använd måttbandet. 

 

 
 

3. Justera laserstrålens vinkel horisontellt 

och vertikalt med mikrometerskruvarna 

på lasersändaren tills laserstrålen ligger 

i det andra referenshålets mittpunkt. 

Använd ett måttband för att placera 

strålen inom 1-2 mm från mittpunkten. 

4. Upprepa vid behov grovjusteringen tills 

strålen är centrerad i båda 

referenshålen. 
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Rakhetsmätning med roterande laser 

1. Montera lasersändaren så nära mitten 

på det roterande referensobjektet som 

möjligt. Se till att lasersändaren sitter 

ordentligt fast på referensobjektet. 

 

2. Placera mottagaren på mätobjektet, så 

nära lasersändaren som möjligt, och 

justera positionen till dess att 

laserstrålen träffar mitten på målet 

(inom 1–2 mm). 

 

3. Rotera referensobjektet med lasern 

180 grader. Laserstrålen kommer att 

röra sig under roteringen och beskriva 

en halvcirkel. Mittpunkten på linjen 

mellan start- och slutpunkten är 

rotationscentret. 

 

4. Justera laserns position vertikalt och 

horisontellt tills dess att den träffar 

rotationscentret (inom 1–2 mm). 

 

5. Flytta mätobjektet så långt bort som 

möjligt. 

 

6. Markera positionen där laserstrålen 

träffar målet. Om lasern går utanför 

målet, placera en bit kartong framför 

det och gör en markering. 

 

7. Rotera referensobjektet 180 grader. 

Laserstrålen kommer att röra sig under 

roteringen och beskriva en halvcirkel. 
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Mittpunkten på linjen mellan start- och 

slutpunkten är rotationscentret. 

 

8. Justera laserstrålens vinkel med de 

båda mikrometerskruvarna på 

lasersändaren till dess att strålen 

träffar mitt i målet. 
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REPETERBARHETSTEST 

Innan rakhetsmätningen påbörjas 

rekommenderar vi att du genomför ett 

repeterbarhetstest. Se avsnittet 

”Repeterbarhetstest” i FIXTURLASER NXA-

handboken. 

Genomför repeterbarhetstestet på en 

position långt från lasersändaren. 
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MÄTNING 

Sammanfattningsskärm 

 

På sammanfattningsskärmen visas alla 

mätpunkter. 

 

 

 

Registrering av mätpunkter sker på 

mätpunktsskärmen. 

 Du öppnar mätpunktsskärmen 

genom att peka på en punkt 

och sedan släppa den. 

Den valda punkten markeras med grön färg. 

Om du vill ändra konfigurationen kan du 

återgå till konfigurationen. 

 

Du går till konfigurationen 

genom att peka på 

konfigurationsikonen och 

sedan släppa den. 
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Mätmetod 

Mätmetoden väljs i mätpunktsfönstret. 

 

Öppnar fönstret för 

val av mätmetod. 

Rakhetsmätning med 

standardmetoden, 

rakhetsmätning med 

klockmetoden, 

rakhetsmätning med 

bågvinkelmetoden 

eller rakhetsmätning 

med roterande laser. 
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Registrering av mätpunkt – rakhetsmätning 

med standardmetoden 

Placera mottagaren på punkten som ska 

mätas. Kontrollera att laserstrålen träffar 

målet.  

 

 

 

Realtidsvärden visas med en grön lodrät 

linje bredvid värdena. 

 

Peka på registreringsikonen 

för att registrera mätpunkten. 
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Färgen indikerar statusen för Y- och X-

värdena i relation till den valda toleransen. 

 

Inom toleransen. 

 

Positiva värden inom dubbla 

toleransen. 

 

Negativa värden inom dubbla 

toleransen. 

 

Positiva värden utanför dubbla 

toleransen. 

 

Negativa värden utanför 

dubbla toleransen. 

 

 

 

När en mätpunkt har registrerats indikeras 

fasta värden utan den gröna lodräta linjen 

bredvid värdena. 
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Anteckning 

En anteckning med upp till 20 tecken kan 

skrivas vid varje punkt. 

 

Peka på ikonen för att skriva 

en anteckning. 

 

Angränsande punkter 

Du kan fortsätta direkt till en angränsande 

punkt i mätpunktsskärmen. Det är med 

andra ord inte nödvändigt att återgå till 

sammanfattningsskärmen efter varje punkt. 

Du går till en angränsande punkt genom att 

peka på den. 

 Ej uppmätt angränsande punkt. 

 Uppmätt angränsande punkt. 

 

Mäta om en punkt 

 

Peka på ommätningsikonen. 

Ta bort en punkt 

 

Peka på raderingsikonen. 

Tillbaka till sammanfattningsskärmen 

 

Peka på bekräftelseikonen för 

att gå tillbaka till 

sammanfattningsskärmen. 
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Registrering av mätpunkt – rakhetsmätning 

med klockmetoden  

När den här metoden används genomförs 

mätningen i två steg vid varje mätpunkt.  

För varje mätpunkt måste mätvärdena tas 

vid två positioner. 

Viktigt: Kontrollera att hela laserstrålen 

träffar inom mottagarens detektoryta vid 

båda positionerna innan du påbörjar 

registreringen. 

Obs! Klockmetoden, där mätningarna 

endast sker vid positionerna klockan 12 och 

6, rekommenderas inte för lagergångar med 

större diametrar (dvs. mer än ungefär 250 

mm) eller om det finns slitna ytor i 

lagergångarnas botten och/eller 

rundhetsfel. 

Placera mottagaren och sonden upp och ned 

samt i våg. 
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Realtidsvärden visas med en grön lodrät 

linje bredvid värdena. 

 

Registrera värdena för 

positionen innan du roterar 

lasern. Y- och X-värdena 

nollställs. 

 

Rotera mottagaren och sonden 180o (i våg). 
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Registrera värdena för 

positionen efter rotationen. Y- 

och X-värdena halveras. 

 

 

När en mätpunkt har registrerats indikeras 

fasta värden utan den gröna lodräta linjen 

bredvid värdena. Färgen indikerar statusen 

för Y- och X-värdena i relation till den valda 

toleransen. 
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Registrering av mätpunkt – rakhetsmätning 

med bågvinkelmetoden 

Med bågvinkelmetoden genomförs 

mätningen vid varje mätpunkt i flera steg.  

För varje mätpunkt måste mätvärdena tas 

vid tre positioner och kan tas vid upp till nio 

positioner. 

Viktigt: Kontrollera att hela laserstrålen 

träffar inom mottagarens detektoryta vid 

alla positioner innan du påbörjar 

registreringen. 

 

 

Placera mottagaren vid den första 

positionen och kontrollera att den är korrekt 

fäst mot ytan. 
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Realtidsvärden visas med en grön lodrät 

linje bredvid värdena. 

 

Registrera värdena vid den 

första positionen genom att 

peka på ikonen för 

registrering av positioner med 

bågvinkelmetoden. 

 

Rotera mottagaren till en andra ungefärlig 

position.  
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Den minsta tillåtna vinkeln mellan två 

positioner är 30 grader. Grönt fält indikerar 

tillåtna positioner. Rött fält indikerar 

förbjudna positioner. 

 

 

 

Registrera värdena vid den 

andra positionen. 

 

Rotera mottagaren till den tredje 

ungefärliga positionen.  
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Registrera värdena vid den 

tredje positionen. 

 

 

Rotera mottagaren till en annan position 

eller bekräfta bågvinkelmätningen och visa 

resultatet för punkten. 

 

Slutför bågvinkelmätningen 

och visa resultatet för 

punkten. 
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När bågvinkelmätningen slutförts visas en 

lista med värdena för varje position 

tillsammans med resultatet. Denna lista 

sparas inte, men det går att göra en 

skärmdump av den. 

Fasta resultatvärden visas utan grön lodrät 

linje bredvid värdena. Färgen indikerar 

statusen för Y- och X-värdena i relation till 

den valda toleransen. 
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Registrering av mätpunkt – rakhetsmätning 

med roterande laser 

När den här metoden används genomförs 

mätningen i två steg vid varje mätpunkt.  

För varje mätpunkt måste mätvärden tas vid 

två positioner, före och efter att lasern 

roterats 180°. 

Viktigt: Kontrollera att hela laserstrålen 

träffar inom mottagarens detektoryta vid 

båda positionerna innan du påbörjar 

registreringen. 

 

Placera lasern (i våg) 
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Realtidsvärden visas med en grön lodrät 

linje bredvid värdena. 

 

Registrera värdena för 

positionen innan du roterar 

lasern.  

 

Rotera lasern 180o (i våg). 
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Registrera värdena för 

positionen efter rotationen.  

 

 

När en mätpunkt har registrerats indikeras 

fasta värden utan den gröna lodräta linjen 

bredvid värdena. Färgen indikerar statusen 

för Y- och X-värdena i relation till den valda 

toleransen. 
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REFERENSER 

Referenser kan väljas på olika sätt. 

Manuellt valda referenspunkter 

En eller två punkter som kan väljas på 

mätpunktsskärmen. 

 

Välj punkt som referens. 

 

Best fit 

Till skillnad från valet av referenspunkter är 

Best Fit en funktion som kan aktiveras eller 

avaktiveras. Funktionen beräknar en 

referenslinje som minimerar avvikelsen från 

uppmätta punkter. Vid rakhetsmätning 

krävs minst två uppmätta punkter för att 

funktionen ska vara tillgänglig. När 

funktionen aktiverats beräknar den 

kontinuerligt en referenslinje eller ett 

referensplan varje gång inparametrarna för 

funktionen ändras. Dessa parametrar ändras 

om en ny punkt mäts upp, om en punkt 

mäts om, om en uppmätt punkt tas bort 

eller om ett användardefinierat avstånd 

ändras. Men referenslinjen för best fit 

omberäknas inte då användaren riktar upp 

en uppmätt punkt. 

 

Aktivera funktionen best fit. 

 

Uppdatera best fit-

beräkningar. 

 

Avaktivera funktionen best fit. 
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MÄTRESULTAT 

Sammanfattningsskärm 

 

På sammanfattningsskärmen visas alla 

mätpunkter.  

Diagrammets skala anpassas automatiskt till 

det högsta eller lägsta Y- eller X-värdet.  

Symbolerna indikerar mätpunktens status. 

 Värden inom toleransen. 

 Positiva värden inom dubbla 

toleransen. 

 Negativa värden inom dubbla 

toleransen. 

 Positiva värden utanför dubbla 

toleransen. 

 Negativa värden utanför 

dubbla toleransen. 

 Ej uppmätt punkt. 

 Referenspunkt. 

 

Toleransen, maximala och minimala värden 

samt skillnaden mellan de maximala och 

minimala värdena visas också. 
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Mätvärdena för varje punkt kan visas på 

mätpunktsskärmen eller på listskärmen. 

 Du öppnar 

mätpunktsskärmen genom 

att peka på en punkt och 

sedan släppa den. 

 

Du öppnar listan genom att 

peka på listikonen. 

 

Spara mätning 

Du kan när som helst spara mätningen och 

öppna den senare.  

 

Peka på ikonen Spara för att 

spara mätningen. 
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Listskärm 

 

På listskärmen visas alla mätpunkter i en 

lista med avstånd, värden och eventuella 

anteckningar. 

Listan kan rullas uppåt och nedåt med 

fingret eller med pilarna på höger sida. 

 

 

 

 

Peka på 

sammanfattningsskärmen för 

att gå tillbaka till 

sammanfattningsskärmen. 
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Utvärdering av resultat 

Resultatet presenteras med avseende på 

valda referenser. Riktningen beror på hur 

mottagaren är placerad. Om mottagaren är 

placerad i enlighet med 

monteringsanvisningarna anger Y-värdena 

den vertikala riktningen och X-värdena den 

horisontella riktningen. I den vertikala 

riktningen (Y) innebär positiva värden att 

mätobjektet vid denna punkt är högre än 

referenslinjen och negativa värden att 

mätobjektet är lägre än referenslinjen. 

I den horisontella riktningen (X, med 

mottagaren sedd från lasersändaren), 

betyder positiva värden att mätobjektet vid 

denna punkt är till vänster och negativa 

värden att mätobjektet är till höger. 

 

Dessa värden jämförs med toleransen för att 

avgöra om en korrigering är nödvändig. När 

en tolerans har valts indikerar symbolerna 

om värdena ligger inom toleransen eller 

inte. 

I diagrammen motsvarar uppåt positiva 

värden. 
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UPPRIKTNING 

Välj den punkt som ska riktas upp i 

sammanfattningsskärmen.  

 

Placera mottagaren på punkten. Kontrollera 

att laserstrålen träffar målet. 

 

 

Rakhetsmätning 

med 

standardmetod

en 

 

Rakhetsmätning 

med 

klockmetoden 

 

Rakhetsmätning 

med 

bågvinkelmetod

en 
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Rakhetsmätning 

med roterande 

laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peka på uppriktningsikonen. 

 

Obs! Kontrollera att mottagaren är placerad 

i rätt position på rätt ställe innan du 

bekräftar och går till realtidsjustering. 
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De aktuella värdena för den valda punkten 

aktiveras och uppriktningen kan göras mot 

noll. Nolläget överensstämmer med valda 

referenser. 

Justera vertikalt och horisontellt tills Y- och 

X-värdena för den valda mätpunkten ligger 

inom toleransen. 

Pilarna visar i vilken riktning justeringen ska 

ske. 

 

Bekräfta uppriktningen. 

 

Obs! Beroende på din applikation kan 

uppriktningen vid en punkt påverka andra 

mätpunkter. Därför rekommenderar vi att 

du mäter om samtliga punkter när alla 

justeringar slutförts. 
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MÅLVÄRDEN FÖR RAKHET 

Funktionen Målvärden för rakhet gör det 

möjligt att ange målvärden för 

mätpunkterna i rakhetsmätningen. 

 

 

Peka på målvärdesikonen för 

att ange målvärden. 

 

    

   

Skriv in målvärdena och bekräfta. 
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De angivna målvärdena visas på 

mätskärmen. 

 

När funktionen Målvärden för rakhet är vald 

visas målvärdena i listan (i stället för 

noteringar). 
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ANDRA FUNKTIONER 

Stänga av X-diagrammet 

Om du bara mäter på Y-axeln kan X-

diagrammet stängas av. Diagrammets skala 

anpassas automatiskt till enbart det högsta 

eller lägsta Y-värdet. 

 

Stänger av X-diagrammet.  

Sensorvisning 

Sensorvisningen kan startas direkt från 

sammanfattningsskärmen. 

 

Startar sensorvisningen.  

Se avsnittet ”Sensorvisning” i 

FIXTURLASER NXA-

handboken. 

 

Referensmottagare 

En referensmottagare, en andra mottagare, 

används i applikationer där du behöver 

kontrollera att referensen (laserstrålen) inte 

rört sig under mätsekvensen.  

Referensmottagaren monteras normalt 

långt från lasersändaren så att den enklare 

känner av rörelser hos laserstrålen. 

Laserstrålen justeras till sin slutliga position 

och referensen läggs fast. Värdena från 

referensmottagaren nollställs i 

sensorvisningen. Du kan när som helst 

under mätningen starta sensorvisningen och 

kontrollera att värdena fortfarande står på 

noll. 
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Se kapitlet ”Mottagare R2” om anslutning av 

en referensmottagare. 
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REKTANGULÄR 

PLANHETSMÄTNING 

INLEDNING 

I det rektangulära 

planhetsmätningsprogrammet används ett 

laserplan som referens. Avvikelsen i avstånd 

mellan laserplanet och mätobjektet mäts på 

ett eller flera ställen med hjälp av 

mottagaren. 

Laserplanet kan antingen skapas av tre 

referenspunkter eller genom avvägning med 

laserplanet i våg och en mätpunkt som 

referens. 

 

MONTERING 

Se avsnitten om mottagare och 

lasersändare. 

 

ANSLUTNING AV MOTTAGARE 

Se kapitlet om mottagare R2. 

 

STARTA PROGRAMMET 

 

Starta programmet genom att 

peka på ikonen för 

rektangulär planhetsmätning i 

Huvudmenyn. 

 

Gå till Inställningar för val av 

inställningar. 
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INSTÄLLNINGAR 

 

Dessa inställningar är unika för denna 

applikation.  

För de flesta inställningar visas det aktuella 

valet i ikonen. 

Vilka funktioner som är tillgängliga beror på 

vilka applikationspaket och tillbehör du har 

valt. 

Visad upplösning 

 

Öppnar fönstret för val av 

visad upplösning. 

Samplingstid 

 

Öppnar fönstret för val av 

samplingstid. 

Där kan även ett 

repeterbarhetstest utföras. Se 

kapitlet ”Repeterbarhetstest”. 

Vinkelformat 

 

Öppnar fönstret för val av 

vinkelformat. 
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Globala inställningar 

 

Öppnar Globala inställningar. Se 

avsnittet ”Globala inställningar”. 

Bekräfta 

 

Avslutar Inställningar och 

återgår till applikationen. 
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KONFIGURATION 

 

Upp till 15 x 10 punkter kan mätas. 

Du väljer antalet punkter genom att ange 

avstånden mellan dem med start från punkt 

A1. 

Du kan välja identiska avstånd genom att 

ange dem vid den sista punkten (längst bort 

från punkt A1). Samma avstånd fylls sedan i 

inuti de tomma rutorna fram till punkt A1. 
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Ange avstånd 

 Du anger avstånd genom att 

peka på ikonen och sedan 

släppa den. 

Mät upp och ange avstånden mellan 

mätpunkterna. 

 

Det valda området markeras med grön färg. 

 

 

Tolerans 

 

Öppnar fönstret för 

val av tolerans. 

Anteckningar 

 

Öppnar Anteckningar 

där anteckningar kan 

skrivas. 
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Bekräfta konfigurationen 

 

Bekräftar konfigurationen 

och fortsätter till 

sammanfattningsskärmen. 

 

Spara konfigurationen 

Konfigurationen (avstånd och tolerans) kan 

sparas separat och öppnas senare.  

 

Peka på ikonen Spara för att 

spara konfigurationen. 

 

Ändra konfigurationen 

Det går att ändra avstånden. 

 Du ändrar ett avstånd genom 

att peka på ikonen och sedan 

släppa den. 

Det sista avståndet i raden eller kolumnen 

kan tas bort om det inte finns några 

mätpunkter efter det.   

 

Peka på raderingsikonen för 

att ta bort ett avstånd. 
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GROVJUSTERING 

Tre referenspunkter 

1. Placera lasersändaren vid mätobjektets 

ena ände, på objektet eller på ett 

stativ. 

2. Markera mätpunkterna och benämn 

dem i den ordning de kommer att visas 

i planhetsprogrammet (A1, A2 etc.). 

3. Placera mottagaren så nära 

lasersändaren som möjligt. Justera 

lasersändarens och mottagarens höjd 

tills laserstrålen träffar mitt i målet. 

4. Flytta mottagaren till en andra punkt 

på mätobjektet långt från sändaren. 

Justera laserstrålens vinkel med en av 

ställskruvarna tills laserstrålen träffar 

målets mittpunkt. 

5. Flytta mottagaren till en tredje punkt 

på mätobjektet långt från sändaren och 

i en riktning som ligger vinkelrätt till de 

två andra punkterna. Justera 

laserstrålens vinkel med den andra 

ställskruven tills laserstrålen träffar 

målets mittpunkt. 

6. Upprepa detta tills laserstrålen träffar 

mitt i målet vid alla tre punkter. 

Kontrollera att strålen träffar mitt i 

målet vid alla mätpunkter innan du 

startar planhetsmätningen. 
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En referenspunkt – avvägning 

Innan du kan kontrollera hur en yta ligger i 

förhållande till det horisontella planet måste 

du ställa in laserplanet i våg. Detta sker 

genom att avvägningarna nollställs med 

mikrometerskruvarna. 

 

REPETERBARHETSTEST 

Innan planhetsmätningen påbörjas 

rekommenderar vi att du genomför ett 

repeterbarhetstest. Se avsnittet 

”Repeterbarhetstest” i FIXTURLASER NXA-

handboken. 

Genomför repeterbarhetstestet på en 

position långt från lasersändaren. 
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MÄTNING 

Sammanfattningsskärm 

 

På sammanfattningsskärmen visas alla 

mätpunkter. 

 

 

 

Registrering av mätpunkter sker på 

mätpunktsskärmen. 

 Du öppnar mätpunktsskärmen 

genom att peka på en punkt 

och sedan släppa den. 

Den valda punkten markeras med grön färg. 

Om du vill ändra konfigurationen kan du 

återgå till konfigurationen. 

 

Du går till konfigurationen 

genom att peka på 

konfigurationsikonen och 

sedan släppa den. 
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Registrering av mätpunkt 

Placera mottagaren på punkten som ska 

mätas. Kontrollera att laserstrålen träffar 

målet.  

 

 

 

 

 

Realtidsvärden visas med en grön lodrät 

linje bredvid värdena. 

 

Peka på registreringsikonen 

för att registrera mätpunkten. 
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Färgen indikerar statusen för Y-värdet i 

relation till den valda toleransen. 

 

Inom toleransen. 

 

Positiva värden inom dubbla 

toleransen. 

 

Negativa värden inom dubbla 

toleransen. 

 

Positiva värden utanför dubbla 

toleransen. 

 

Negativa värden utanför 

dubbla toleransen. 

 

 

 

När en mätpunkt har registrerats indikeras 

fasta värden utan den gröna lodräta linjen 

bredvid värdena. 
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Anteckning 

En anteckning med upp till 20 tecken kan 

skrivas vid varje punkt. 

 

Peka på ikonen för att 

skriva en anteckning. 

Angränsande punkter 

Du kan fortsätta direkt till en angränsande 

punkt i mätpunktsskärmen. Det är med 

andra ord inte nödvändigt att återgå till 

sammanfattningsskärmen efter varje punkt. 

Du går till en angränsande punkt genom att 

peka på den. 

 Ej uppmätt angränsande 

punkt. 

 Uppmätt angränsande punkt. 

Mäta om en punkt 

 

Peka på ommätningsikonen. 

Ta bort en punkt 

 

Peka på raderingsikonen. 

Tillbaka till sammanfattningsskärmen 

 

Peka på bekräftelseikonen för 

att gå tillbaka till 

sammanfattningsskärmen. 
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REFERENSER 

Referenser kan väljas på olika sätt. 

Manuellt valda referenspunkter 

En eller tre punkter kan väljas på 

mätpunktsskärmen. 

 

Välj punkt som referens. 

 

Referenspunkter för enbart positiva värden 

Väljer referenspunkter för enbart positiva 

värden. När du enbart väljer positiva värden, 

väljs lämpliga referenspunkter automatiskt. 

Dessa kan väljas i sammanfattningsskärmen. 

Använd dem först när punkterna är 

uppmätta. 

 

Välj referenspunkter för 

enbart positiva värden. 

Referenspunkter för enbart negativa 

värden 

Väljer referenspunkter för enbart negativa 

värden. När du enbart väljer negativa 

värden, väljs lämpliga referenspunkter 

automatiskt. Dessa kan väljas i 

sammanfattningsskärmen. Använd dem 

först när punkterna är uppmätta. 

 

Välj referenspunkter för 

enbart negativa värden. 

Best fit 

Till skillnad från valet av referenspunkter är 

Best Fit en funktion som kan aktiveras eller 

avaktiveras. Funktionen beräknar ett 
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referensplan som minimerar avvikelsen från 

uppmätta punkter. Vid planhetsmätning 

krävs minst två uppmätta punkter för att 

funktionen ska vara tillgänglig. Ett annat 

krav för att funktionen ska vara tillgänglig är 

att alla uppmätta punkter inte ligger på en 

rät linje. När funktionen aktiverats beräknar 

den kontinuerligt ett referensplan varje 

gång inparametrarna för funktionen ändras. 

Dessa parametrar ändras om en ny punkt 

mäts upp, om en punkt mäts om, om en 

uppmätt punkt tas bort eller om ett 

användardefinierat avstånd ändras. Men 

referensplanet för best fit räknas inte om 

när användaren riktar upp en uppmätt 

punkt. 

 

Aktivera funktionen best fit. 

 

 

Uppdatera best fit-

beräkningar. 

 

Avaktivera funktionen best fit. 
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MÄTRESULTAT 

Sammanfattningsskärm 

 

På sammanfattningsskärmen visas alla 

mätpunkter.  

 

 

 

Symbolerna indikerar mätpunktens status. 

 Värden inom toleransen. 

 Positiva värden inom dubbla 

toleransen. 

 Negativa värden inom dubbla 

toleransen. 

 
Positiva värden utanför dubbla 

toleransen. 

 
Negativa värden utanför 

dubbla toleransen. 

 Ej uppmätt punkt. 

 Referenspunkt. 

 Inaktiv referenspunkt. 
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Toleransen, maximala och minimala värden 

samt skillnaden mellan de maximala och 

minimala värdena visas också. 

Mätvärdena för varje punkt kan visas på 

mätpunktsskärmen eller på listskärmen. 

 Du öppnar 

mätpunktsskärmen genom 

att peka på en punkt och 

sedan släppa den. 

 

Du öppnar listan genom att 

peka på listikonen. 

 

 

 

 

Spara mätning 

Du kan när som helst spara mätningen och 

öppna den senare.  

 

Peka på ikonen Spara för att 

spara mätningen. 
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Listskärm 

 

På listskärmen visas alla mätpunkter i en 

lista med avstånd, värden och eventuella 

anteckningar. 

Listan kan rullas uppåt och nedåt med 

fingret eller med pilarna på höger sida. 

 

 

 

 

Peka på 

sammanfattningsskärmen för 

att gå tillbaka till 

sammanfattningsskärmen. 
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Utvärdering av resultat 

Resultatet presenteras med avseende på 

valda referenser. Riktningen beror på hur 

mottagaren är placerad. Om mottagaren är 

placerad i enlighet med 

monteringsanvisningarna anger Y-värdena 

den vertikala riktningen. I den vertikala 

riktningen (Y) innebär positiva värden att 

mätobjektet vid denna punkt är högre än 

referensplanet och negativa värden att 

mätobjektet är lägre än referensplanet. 

Dessa värden jämförs med toleransen för att 

avgöra om en korrigering är nödvändig. När 

en tolerans har valts indikerar symbolerna 

om värdena ligger inom toleransen eller 

inte. 

 



5.19 

UPPRIKTNING 

Välj den punkt som ska riktas upp i 

sammanfattningsskärmen.  

 

Placera mottagaren på punkten. Kontrollera 

att laserstrålen träffar målet. 

 

 

 

 

 

 

Peka på uppriktningsikonen. 

Obs! Kontrollera att mottagaren är placerad 

i rätt position på rätt ställe innan du 

bekräftar och går till realtidsjustering. 
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Det aktuella Y-värdet för den valda punkten 

aktiveras och uppriktningen kan göras mot 

noll. Nolläget överensstämmer med valda 

referenser. 

Justera vertikalt tills Y-värdet för den valda 

mätpunkten ligger inom toleransen. 

Pilen visar i vilken riktning justeringen ska 

ske. 

 

 

Bekräfta uppriktningen. 

 

Obs! Beroende på din applikation kan 

uppriktningen vid en punkt påverka andra 

mätpunkter. Därför rekommenderar vi att 

du mäter om samtliga punkter när alla 

justeringar slutförts. 

 

 

 

 



5.21 

ANDRA FUNKTIONER 

Sensorvisning 

Sensorvisningen kan startas direkt från 

sammanfattningsskärmen. 

 

Startar sensorvisningen.  

Se avsnittet ”Sensorvisning” i 

FIXTURLASER NXA-

handboken. 

 

Referensmottagare 

En referensmottagare, en andra mottagare, 

används i applikationer där du behöver 

kontrollera att referensen (laserstrålen) inte 

rört sig under mätsekvensen.  

Referensmottagaren monteras normalt 

långt från lasersändaren så att den enklare 

känner av rörelser hos laserstrålen. 

Laserstrålen justeras till sin slutliga position 

och referensen läggs fast. Värdena från 

referensmottagaren nollställs i 

sensorvisningen. Du kan när som helst 

under mätningen starta sensorvisningen och 

kontrollera att värdena fortfarande står på 

noll. 

Se kapitlet ”Mottagare R2” om anslutning av 

en referensmottagare. 
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CIRKULÄR PLANHETSMÄTNING 

INLEDNING 

I det cirkulära 

planhetsmätningsprogrammet används ett 

laserplan som referens. Avvikelsen i avstånd 

mellan laserplanet och mätobjektet mäts på 

ett eller flera ställen med hjälp av 

mottagaren. 

Laserplanet kan antingen skapas av tre 

referenspunkter eller genom avvägning med 

laserplanet i våg och en mätpunkt som 

referens. 

 

MONTERING 

Se avsnitten om mottagare och 

lasersändare. 

 

ANSLUTNING AV MOTTAGARE 

Se kapitlet om mottagare R2. 

 

STARTA PROGRAMMET 

 

Starta programmet genom att 

peka på ikonen för cirkulär 

planhetsmätning i 

Huvudmenyn. 

 

Gå till Inställningar för val av 

inställningar. 



6.2 

INSTÄLLNINGAR 

 

Dessa inställningar är unika för denna 

applikation.  

För de flesta inställningar visas det aktuella 

valet i ikonen. 

Vilka funktioner som är tillgängliga beror på 

vilka applikationspaket och tillbehör du har 

valt. 

 

Visad upplösning 

 

Öppnar fönstret för val av 

visad upplösning. 

Samplingstid 

 

Öppnar fönstret för val av 

samplingstid. 

Där kan även ett 

repeterbarhetstest utföras. Se 

kapitlet ”Repeterbarhetstest”. 

Best fit 

 

Öppnar fönstret för val av best 

fit-typ. 
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Best fit baserad på samtliga 

cirklar (ABC) eller en cirkel (A, 

B eller C). 

 

Vinkelformat 

 

Öppnar fönstret för val av 

vinkelformat. 

Flänsmätning 

 

Öppnar fönstret för aktivering 

eller avaktivering av 

flänsmätning. 

Globala inställningar 

 

Öppnar Globala inställningar. Se 

avsnittet ”Globala inställningar”. 

Bekräfta 

 

Avslutar Inställningar och 

återgår till applikationen. 
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KONFIGURATION 

 

Upp till tre cirklar med 99 punkter på varje 

cirkel kan mätas. 

Du väljer antalet punkter genom att ange 

diametern och antalet punkter på en cirkel. 
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Ange diametern och antalet punkter på en 

cirkel 

 Du anger diametern genom 

att peka på ikonen och sedan 

släppa den. 

Mät upp och ange diametrar. 

 

 

Peka på ikonen för att ange 

antal punkter på en cirkel. 

 

 

Det valda området markeras med grön färg. 

Tolerans 

 

Öppnar fönstret för 

val av tolerans. 

 

 

 

Anteckningar 
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Öppnar Anteckningar där 

anteckningar kan skrivas. 

Bekräfta konfigurationen 

 

Bekräftar konfigurationen 

och fortsätter till 

sammanfattningsskärmen. 

Spara konfigurationen 

Konfigurationen (diametrar, antalet punkter 

på en cirkel och tolerans) kan sparas separat 

och öppnas senare.  

 

Peka på ikonen Spara för att 

spara konfigurationen. 

 

 

 

Ändra konfigurationen 

Diametrar och antal punkter på en cirkel kan 

ändras. Om registrering av mätpunkt redan 

startats går det bara att ändra antalet 

punkter till en multipel av det ursprungliga 

antalet. 

 Du ändrar en diameter genom 

att peka på ikonen och sedan 

släppa den. 

 

Peka på ikonen för att ändra 

antalet punkter på en cirkel. 

Du kan ta bort cirklar om det inte finns 

några uppmätta punkter på dem.   

 

Peka på raderingsikonen för 

att ta bort en cirkel. 
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GROVJUSTERING 

Tre referenspunkter 

1. Placera lasersändaren vid mätobjektets 

ena ände, på objektet eller på ett 

stativ. 

2. Markera mätpunkterna och benämn 

dem i den ordning de kommer att visas 

i planhetsprogrammet (A1, A2 etc.). 

3. Placera mottagaren så nära 

lasersändaren som möjligt. Justera 

lasersändarens och mottagarens höjd 

tills laserstrålen träffar mitt i målet. 

4. Flytta mottagaren till en andra punkt 

på mätobjektet långt från sändaren. 

Justera laserstrålens vinkel med en av 

ställskruvarna tills laserstrålen träffar 

målets mittpunkt. 

5. Flytta mottagaren till en tredje punkt 

på mätobjektet långt från sändaren och 

i en riktning som ligger vinkelrätt till de 

två andra punkterna. Justera 

laserstrålens vinkel med den andra 

ställskruven tills laserstrålen träffar 

målets mittpunkt. 

6. Upprepa detta tills laserstrålen träffar 

mitt i målet vid alla tre punkter. 

Kontrollera att strålen träffar mitt i 

målet vid alla mätpunkter innan du 

startar planhetsmätningen. 
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En referenspunkt – avvägning 

Innan du kan kontrollera hur en yta ligger i 

förhållande till det horisontella planet måste 

du ställa in laserplanet i våg. Detta sker 

genom att du justerar mikrometerskruvarna 

på lasersändaren och använder det 

inbyggda vattenpasset i båda riktningar. 

 

REPETERBARHETSTEST 

Innan planhetsmätningen påbörjas 

rekommenderar vi att du genomför ett 

repeterbarhetstest. Se avsnittet 

”Repeterbarhetstest” i FIXTURLASER NXA-

handboken. 

Genomför repeterbarhetstestet på en 

position långt från lasersändaren. 
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MÄTNING 

Sammanfattningsskärm 

 

På sammanfattningsskärmen visas alla 

mätpunkter. 

 

 

 

Registrering av mätpunkter sker på 

mätpunktsskärmen. 

 Du öppnar mätpunktsskärmen 

genom att peka på en punkt 

och sedan släppa den. 

Den valda punkten markeras med grön färg. 

 

Om du vill ändra konfigurationen kan du 

återgå till konfigurationen. 

 

Du går till konfigurationen 

genom att peka på 

konfigurationsikonen och 

sedan släppa den. 
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Registrering av mätpunkt 

Placera mottagaren på punkten som ska 

mätas. Kontrollera att laserstrålen träffar 

målet.  

 
 

 

 

 

 

Realtidsvärden visas med en grön lodrät 

linje bredvid värdena. 

 

Peka på registreringsikonen 

för att registrera mätpunkten. 
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Färgen indikerar statusen för Y-värdet i 

relation till den valda toleransen. 

 

Inom toleransen. 

 

Positiva värden inom dubbla 

toleransen. 

 

Negativa värden inom dubbla 

toleransen. 

 

Positiva värden utanför dubbla 

toleransen. 

 

Negativa värden utanför 

dubbla toleransen. 

 

 

 

När en mätpunkt har registrerats indikeras 

fasta värden utan den gröna lodräta linjen 

bredvid värdena. 
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Anteckning 

En anteckning med upp till 20 tecken kan 

skrivas vid varje punkt. 

 

Peka på ikonen för att skriva 

en anteckning. 

Angränsande punkter 

Du kan fortsätta direkt till en angränsande 

punkt i mätpunktsskärmen. Det är med 

andra ord inte nödvändigt att återgå till 

sammanfattningsskärmen efter varje punkt. 

Du går till en angränsande punkt genom att 

peka på den. 

 Ej uppmätt angränsande 

punkt. 

 Uppmätt angränsande punkt. 

Mäta om en punkt 

 

Peka på ommätningsikonen. 

Ta bort en punkt 

 

Peka på raderingsikonen. 

Tillbaka till sammanfattningsskärmen 

 

Peka på bekräftelseikonen för 

att gå tillbaka till 

sammanfattningsskärmen. 
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REFERENSER 

Referenser kan väljas på olika sätt. 

Manuellt valda referenspunkter 

En eller tre punkter kan väljas på 

mätpunktsskärmen. 

 

Välj punkt som referens. 

 

Referenspunkter för enbart positiva värden 

Väljer referenspunkter för enbart positiva 

värden. När du enbart väljer positiva värden, 

väljs lämpliga referenspunkter automatiskt. 

Dessa kan väljas i sammanfattningsskärmen. 

Använd dem först när punkterna är 

uppmätta. 

 

Välj referenspunkter för 

enbart positiva värden. 

Referenspunkter för enbart negativa 

värden 

Väljer referenspunkter för enbart negativa 

värden. När du enbart väljer negativa 

värden, väljs lämpliga referenspunkter 

automatiskt. Dessa kan väljas i 

sammanfattningsskärmen. Använd dem 

först när punkterna är uppmätta. 

 

Välj referenspunkter för 

enbart negativa värden. 

Best fit 

Till skillnad från valet av referenspunkter är 

Best Fit en funktion som kan aktiveras eller 

avaktiveras. Funktionen beräknar ett 
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referensplan som minimerar avvikelsen från 

uppmätta punkter. Vid planhetsmätning 

krävs minst två uppmätta punkter för att 

funktionen ska vara tillgänglig. Ett annat 

krav för att funktionen ska vara tillgänglig är 

att alla uppmätta punkter inte ligger på en 

rät linje. När funktionen aktiverats beräknar 

den kontinuerligt ett referensplan varje 

gång inparametrarna för funktionen ändras. 

Dessa parametrar ändras om en ny punkt 

mäts upp, om en punkt mäts om, om en 

uppmätt punkt tas bort eller om ett 

användardefinierat avstånd ändras. Men 

referensplanet för best fit räknas inte om 

när användaren riktar upp en uppmätt 

punkt. 

 

Aktivera funktionen best fit. 

 

Uppdatera best fit-

beräkningar. 

 

Avaktivera funktionen best fit. 
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MÄTRESULTAT 

Sammanfattningsskärm 

 

Sammanfattningsskärmen med upp till 16 

punkter på en cirkel. 

På sammanfattningsskärmen visas alla 

mätpunkter.  

 

Symbolerna indikerar mätpunktens status. 

 Värden inom toleransen. 

 Positiva värden inom dubbla 

toleransen. 

 Negativa värden inom dubbla 

toleransen. 

 
Positiva värden utanför dubbla 

toleransen. 

 
Negativa värden utanför 

dubbla toleransen. 

 Ej uppmätt punkt. 

 Referenspunkt. 

 Inaktiv referenspunkt. 
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Toleransen, maximala och minimala värden 

samt skillnaden mellan de maximala och 

minimala värdena visas också. 

Om det finns mer än 16 punkter på en cirkel 

visas punkterna enbart som gröna punkter. 

 

Sammanfattningsskärm med mer än 16 

punkter på en cirkel och best fit. 

Mätvärdena vid varje punkt kan visas på 

mätpunktsskärmen eller på listskärmen. 

 Du öppnar 

mätpunktsskärmen genom 

att peka på en punkt och 

sedan släppa den. 

 

Du öppnar listan genom att 

peka på listikonen. 

Spara mätvärde 

Du kan när som helst spara mätningen och 

öppna den senare.  

 

Peka på ikonen Spara för att 

spara mätningen. 
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Listskärm 

 

På listskärmen visas alla mätpunkter i en 

lista med avstånd, värden och eventuella 

anteckningar. 

Listan kan rullas uppåt och nedåt med 

fingret eller med pilarna på höger sida. 

 

 

 

 

Peka på 

sammanfattningsskärmen för 

att gå tillbaka till 

sammanfattningsskärmen. 
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Utvärdering av resultat 

Resultatet presenteras med avseende på 

valda referenser. Riktningen beror på hur 

mottagaren är placerad. Om mottagaren är 

placerad i enlighet med 

monteringsanvisningarna anger Y-värdena 

den vertikala riktningen. I den vertikala 

riktningen (Y) innebär positiva värden att 

mätobjektet vid denna punkt är högre än 

referensplanet och negativa värden att 

mätobjektet är lägre än referensplanet. 

Dessa värden jämförs med toleransen för att 

avgöra om en korrigering är nödvändig. När 

en tolerans har valts indikerar symbolerna 

om värdena ligger inom toleransen eller 

inte. 
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UPPRIKTNING 

Välj den punkt som ska riktas upp i 

sammanfattningsskärmen.  

 

Placera mottagaren på punkten. Kontrollera 

att laserstrålen träffar målet. 

 

 

 

Peka på uppriktningsikonen. 

Obs! Kontrollera att mottagaren är placerad 

i rätt position på rätt ställe innan du 

bekräftar och går till realtidsjustering. 
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Det aktuella Y-värdet för den valda punkten 

aktiveras och uppriktningen kan göras mot 

noll. Nolläget överensstämmer med valda 

referenser. 

Justera vertikalt tills Y-värdet för den valda 

mätpunkten ligger inom toleransen. 

Pilen visar i vilken riktning justeringen ska 

ske. 

 

 

Bekräfta uppriktningen. 

 

Obs! Beroende på din applikation kan 

uppriktningen vid en punkt påverka andra 

mätpunkter. Därför rekommenderar vi att 

du mäter om samtliga punkter när alla 

justeringar slutförts. 
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FLÄNSMÄTNING 

Flänsmätningen används när en fläns 

konicitet ska mätas. 

 

När flänsmätningen är aktiverad, visas en 

alternativ listskärm.  

På varje rad visas punkterna för varje 

cirkelposition intill varandra. Till höger om 

dessa visas koniciteten. 

 

Exempel: 

Första raden vid 0,0°:  

A1, B1, C1, A1-B1, B1-C1, A1-C1 

Andra raden vid 22,5°: 

A2, B2, C2, A2-B2, B2-C2, A2-C2 etc. 
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Koniciteten kan visas i mm/tusendels tum 

eller grader/radianer. 
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ANDRA FUNKTIONER 

Sensorvisning 

Sensorvisningen kan startas direkt från 

sammanfattningsskärmen. 

 

Startar sensorvisningen.  

Se avsnittet ”Sensorvisning” i 

FIXTURLASER NXA-

handboken. 

 

Referensmottagare 

En referensmottagare, en andra mottagare, 

används i applikationer där du behöver 

kontrollera att referensen (laserstrålen) inte 

rört sig under mätsekvensen.  

Referensmottagaren monteras normalt 

långt från lasersändaren så att den enklare 

känner av rörelser hos laserstrålen. 

Laserstrålen justeras till sin slutliga position 

och referensen läggs fast. Värdena från 

referensmottagaren nollställs i 

sensorvisningen. Du kan när som helst 

under mätningen starta sensorvisningen och 

kontrollera att värdena fortfarande står på 

noll. 

Se kapitlet ”Mottagare R2” om anslutning av 

en referensmottagare. 
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MINNESHANTERARE 

FILHANTERARE 

Se avsnittet ”Minneshanterare” i 

FIXTURLASER NXA-handboken. 

SPARA MÄTVÄRDE 

Se avsnittet ”Minneshanterare” i 

FIXTURLASER NXA-handboken. 

ÖVERFÖRA FILER TILL EN DATOR 

Se avsnittet ”Minneshanterare” i 

FIXTURLASER NXA-handboken. 

Obs! Förutom bildfilen (jpeg) och en textfil 

(txt) kommer det även att finnas en listfil 

(lst) på datorn för rakhets- och 

planhetsmätningar. 
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RAKHETSMÄTNING 

 

På skärmen visas mätresultat, avstånd*, 

tolerans, referenser, filnamn, datum och tid, 

visarenhetens och sensorns serienummer 

samt program och programversion. 

*) Om antalet punkter är högre än 25 visas 

endast avståndet till den sista punkten. 

 

Du kan fortsätta direkt till rakhetsmätning 

för vidare mätning. Alla mätdata laddas upp. 

 

 

Stänger mätfilen. 

 

 

 

Gå till rakhetsmätning genom 

att peka på denna ikon. 
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REKTANGULÄR PLANHETSMÄTNING 

 

På skärmen visas mätresultat, avstånd, 

tolerans, referenser, filnamn, datum och tid, 

visarenhetens och sensorns serienummer 

samt program och programversion. 

 

 

Du kan fortsätta direkt till rektangulär 

planhetsmätning för vidare mätning. Alla 

mätdata laddas upp. 

 

 

Stänger mätfilen. 

 

 

 

Gå till rektangulär 

planhetsmätning genom att 

peka på denna ikon. 
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CIRKULÄR PLANHETSMÄTNING 

 

På skärmen visas mätresultat, diametrar, 

antal punkter på en cirkel, tolerans, 

referenser, filnamn, datum och tid, 

visarenhetens och sensorns serienummer 

samt program och programversion. 

 

Du kan fortsätta direkt till cirkulär 

planhetsmätning för vidare mätning. Alla 

mätdata laddas upp. 

 

 

Stänger mätfilen. 

 

 

 

Gå till cirkulär 

planhetsmätning genom att 

peka på denna ikon. 
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MOTTAGARE R2 

Mottagare med tvåaxlad detektor och 

inklinometer. 

 

 

 

 

 

1. TILL/FRÅN-knapp med lysdiod för 

statusindikering 

a. Fast grönt sken – På 

2. Mikro-USB för laddning 

 

 



8.2 

3. Indikeringslysdiod för Bluetooth 

a. Fast blått sken – parkopplad 

och redo

b. Blinkar blått – sökbar/redo

att parkopplas

c. Ingen indikering – Bluetooth 

avaktiverad

4. Batteristatusknapp – tryck på

knappen för att direkt visa

batteristatus (även när enheten är

avstängd)

5. Statuslysdiod för batteri

a. En lysdiod blinkar rött – 

mindre än 10 % laddning kvar

b. En lysdiod dubbelblinkar rött

– mindre än 5 % laddning 

kvar

c. En lysdiod lyser med fast

orange sken – laddar

d. En lysdiod lyser med fast

grönt sken – fulladdad

6. Batteriets statuslysdiod när

batteriknappen trycks in

a. Fast grönt sken – 

batteristatus

b. Rullande grönt sken –

batteriet laddas

7. Hål för fixturer

8. Serienummer



8.3 

 

  



8.4 

DRIFTLÄGEN 

R2-enheten har två driftlägen: Till och Från. 

Enheten slås på och stängs av genom att 

TILL/FRÅN-knappen trycks in ordentligt. 

Om enheten inte svarar går det att stänga av 

den genom att hålla TILL-knappen intryckt i 

mer än 10 sekunder. 

 

ANSLUTNINGAR 

Bluetooth-anslutning 

Den huvudsakliga anslutningen för R2 är den 

inbyggda Bluetooth-anslutningen. 

Bluetooth-inställningarna beskrivs i kapitlet 

”Globala inställningar” i FIXTURLASER NXA-

handboken. 

För att använda en extra R2 som 

referensmottagare måste du först parkoppla 

mottagarna i två steg. Sök och parkoppla 

först mätmottagaren och sök och parkoppla 

sedan referensmottagaren. Den R2-enhet 

som står högst i listan över Bluetooth-

inställningar blir mätmottagare. 
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STRÖMFÖRSÖRJNING 

R2-enheten drivs av ett laddningsbart, 

högkapacitivt litiumjonbatteri eller av den 

externa strömförsörjningsenheten. 

Batteriets drifttid är ungefär 12 timmar då 

systemet används för typiska 

mätningsarbeten (kontinuerligt påslaget). 

När den externa strömförsörjningen ansluts 

börjar enheten automatiskt att ladda 

batterierna. Detta indikeras genom att den 

första lysdioden för batteristatus växlar till 

orange. När enheten är fulladdad växlar 

lysdioden till grönt. Du kan visa exakt 

laddningsstatus genom att trycka på 

batteristatusknappen. 

Laddningstiden är ungefär 8 timmar för ett 

helt urladdat batteri. (Laddning upp till 50 % 

tar ungefär två timmar.) Laddningstiden blir 

längre om enheten är påslagen när 

batterierna laddas. 

Under typiska förhållanden levererar 

batteriet tillräcklig kapacitet i ungefär två till 

tre år innan det behöver bytas. Kontakta 

återförsäljaren för batteribyte. 

Batteriet innehåller en säkerhetskrets som 

garanterar en säker funktion i enheten. Det 

innebär att enheten endast får användas 

med litiumjonbatterier som levereras av 

FIXTURLASER. Om ett batteri byts på fel sätt, 

finns risk för skador på utrustning och 

personal. Se säkerhetskapitlet för närmare 

anvisningar. 
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8.8 

MONTERING 

Montering på magnetfot 

Mottagaren monteras på magnetfoten med 

förlängningsfixtur samt mottagaradapter 

och stänger. 

Montera mottagaren på mottagaradaptern 

med de medföljande skruvarna. Montera 

stängerna på magnetfoten med 

förlängningsfixturen. Skjut upp mottagaren 

på stängerna enligt bilden. 

Obs! Kontrollera att mottagaren är låst i sitt 

läge ordentligt. 
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Montering för hel lagergång 

 

 

Montering för halv lagergång 

 

 

 

 





9.1 

LASERSÄNDARE T110 

Batteridriven lasersändare av diodtyp med 

inbyggda mikrometerskruvar för justering av 

laserstrålen i det horisontella och vertikala 

planet. 

AVVÄGNING 

Grovjustering 

Lossa låsringen. 

 

Finjustering 

Dra åt låsringen. 

            

Lossa inte finjusteringen längre än till 

stoppmärket. 



9.2 

MONTERING 

Montering på magnetfot 

T110 monteras på magnetfoten tillsammans 

med stångadaptern, stängerna och 

universalfästet. 

Montera universalfästet på T110 med de 

medföljande skruvarna. Montera 

stångadaptern på magnetfoten med den 

medföljande skruven. Sätt in stängerna i 

stångadaptern och skjut sedan upp 

universalfästet med lasersändaren på 

stängerna enligt bilden. 



9.3 

Montering på sändarfixturen 

Montera T1110 på sändarfixturen enligt 

bilden. 
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10.1 

LASERSÄNDARE T111 

Lasersändare av diodtyp med inbyggda 

mikrometerskruvar för justering av 

laserstrålen i det horisontella och vertikala 

planet. T111 drivs av den medföljande AC-

adaptern (110/230 V). 

AVVÄGNING 

Grovjustering 

Lossa låsringen. 

  

Finjustering 

Dra åt låsringen. 

            

OBS! Lossa inte finjusteringen längre än till 

stoppmärket. 



10.2 



10.3 

MONTERING 

Se T110. 

 

 





11.1 

LASERSÄNDARE T21 

Batteridriven lasersändare av diodtyp. 

Lasersändaren har ett inbyggt vinkelprisma i 

ett vridfäste som medger ett laserplan över 

360°. Avvägningen av laserstrålen kan ske i 

X- och Y-koordinaterna samt genom 

parallella justeringar. Vridfästet kan enkelt 

tas bort, vilket ger en laserstråle som är 

riktad vinkelrätt till X-Y-planet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2 

AVVÄGNING 

Grovjustering 

Lossa låsringen. 

  

Finjustering 

Dra åt låsringen. 

            

OBS! Lossa inte finjusteringen längre än till 

stoppmärket. 



11.3 

MONTERING 

Rakhet 

T21 monteras på magnetfoten tillsammans 

med stångadaptern och stängerna. 

Montera stångadaptern på magnetfoten 

med den medföljande skruven. Sätt fast 

stängerna och skjut sedan upp T21 på 

stängerna enligt bilden. 
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Planhet 

T21 kan monteras på en magnetfot eller ett 

stativ. 

Om magnetfoten används monteras 

stångadaptern på magnetfoten med den 

medföljande skruven. Sätt fast T21 på 

adaptern med de två medföljande skruvarna 

enligt bilden. 

 
 

 

På ett stativ monteras T21 med de 

medföljande skruvarna. 
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KALIBRERING AV VATTENPASS 

Placera T21 på ett bord med slät yta som är 

avvägd inom en tolerans på 0,2 mm/m i 

båda riktningar. Markera två positioner för 

mottagaren på minst en meters avstånd från 

varandra. 

 

 

 

 

1. Minst en meter mellan 

detektorpositionerna. 

2. Nollställ avvägningarna med 

mikrometerskruvarna. 

3. Nollställ värdet på skärmen. 

4. Läs av och notera det visade värdet. 

5. Rotera T21 180°. 

6. Rotera vridfästet 180°. 

7. Nollställ avvägningarna med 

mikrometerskruvarna. 

8. Nollställ värdet på skärmen. 

9. Läs av och notera det visade värdet. 

Då avvägningen för denna axel är korrekt 

inställd ska värdet vid 9 vara samma som vid 
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4 (inom 0,2 mm/m). En eventuell skillnad 

delas med två och adderas sedan till det 

lägsta av de två värdena. Denna summa är 

värdet R. 

10. Justera R-värdet med 

mikrometerskruvarna.

11. Kontrollera nollställningen. Nollställ på

nytt och justera R vid behov.

12. Nollställ avvägningen med verktyget.

13. Rotera T21 90°.

14. Rotera vridfästet 90°.

15. Nollställ avvägningen med 

mikrometerskruvarna.

16. Justera R-värdet med 

mikrometerskruvarna.

17. Kontrollera nollställningen.

18. Nollställ avvägningen med verktyget.
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LASERSÄNDARE T220 

Batteridriven lasersändare av diodtyp med 

inbyggda vattenpass och ett vinkelprisma. 

Den är utrustad med mikrometerskruvar för 

justering av laserstrålen på det horisontella 

och vertikala planet. Det optiska huvudet 

kan roteras 360° så att ett referensplan kan 

projiceras med laserstrålen. 
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1. Vridfäste med inbyggt vinkelprisma. 

2. Laseröppningar. 

3. Horisontella vattenpass med 

ställskruvar. 

4. Gradskiva med 15°-steg. 

5. Vertikala vattenpass med ställskruvar. 

6. Ratt för rotering av det optiska 

huvudet. 

7. Fyra LR6-batterier. Tryck ihop ändarna 

och drag ut kassetten. 

8. Strömbrytare för laser. 

9. Lysdiod som indikerar att lasersändaren 

är aktiv. 

10. Avvägning, grovjustering. Med låsring. 

11. Avvägning, finjustering. 

12. Riktningsväljare för laserstrålen. Välj 

vertikalt eller horisontellt driftläge 

genom att vrida på ringen. 
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AVVÄGNING 

Grovjustering 

Lossa låsringen. 

  

Finjustering 

Dra åt låsringen. 

            

OBS! Lossa inte finjusteringen längre än till 

stoppmärket. 
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ROTERING AV OPTISKT HUVUD 

Grovjustering 

Vrid ratten åt höger till det röda X. 

Finjusteringen frigörs. 

Vrid på det optiska huvudet tills laserstrålen 

är nära detektorn. 

Finjustering  

Vrid ratten åt vänster till den gröna bocken 

för att aktivera finjusteringsskruven. 

Använd finjusteringen för att placera 

laserstrålen mitt i detektorn. 
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MONTERING 

Rakhet 

T220 kan monteras på en magnetfot 

tillsammans med vinkelfästet eller monteras 

på ett stativ. 

Montera vinkelfästet på en magnetfot eller 

ett stativ. Montera T220 på vinkelfästet 

enligt bilden. Använd de medföljande 

skruvarna. 
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Planhet 

T220 kan monteras direkt på mätobjektet, 

på två magnetfötter tillsammans med 

vinkelfästet eller på ett stativ. 

Montera vinkelfästet på två magnetfötter. 

Montera T220 på vinkelfästet enligt bilden. 

Använd de medföljande skruvarna. 

 

 

 

Montera T220 på ett stativ enligt bilden. 

Använd de medföljande skruvarna. 
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KALIBRERING AV VATTENPASS 

Placera T220 på ett bord med slät yta som är 

avvägd inom en tolerans på 0,02 mm/m i 

båda riktningar. Markera två positioner för 

detektorn på minst en meters avstånd från 

varandra. 
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1. Nollställ avvägningarna med 

mikrometerskruvarna. 

2. Nollställ värdet på skärmen. 

3. Läs av och notera det visade värdet. 

4. Rotera T220 180° och rotera vridfästet. 

5. Nollställ avvägningarna med 

mikrometerskruvarna. 

6. Nollställ värdet på skärmen. 

7. Läs av och notera det visade värdet. 

Då avvägningen för denna axel är 

korrekt inställd ska värdet vid 7 vara 

samma som vid 3 (inom 0,02 mm/m). 

En eventuell skillnad delas med två och 

adderas sedan till det lägsta av de två 

värdena. Denna summa är värdet R. 

 

 

 

8. Justera R-värdet med 

mikrometerskruvarna. 

9. Kontrollera nollställningen. Nollställ på 

nytt och justera R vid behov. 

10. Nollställ avvägningen med verktyget. 
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11. Rotera T220 90° och rotera vridfästet.

12. Nollställ avvägningen med 

mikrometerskruvarna.

13. Justera R-värdet med 

mikrometerskruvarna.

14. Kontrollera nollställningen.

15. Nollställ avvägningen med verktyget.
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TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER R2 

Artikelnr 1-1121 

Hölje, material Anodiserad aluminium och ABS-plast 
Användningstemperatur 0 till 50°C (32 till 122°F) 

Lagringstemperatur -20 till 70 °C

Relativ luftfuktighet 10–90 % 
Vikt 172 g (6,07 oz) 

Dimensioner 94 mm x 50 mm x 44 mm  
(3,7 in x 2,0 in x 1,7 in) 

Kapslingsklass IP 65 

Detektor 2-axlig PSD
Detektor, storlek 20 mm x 20 mm (0,8 in x 0,8 in) 

Detektor, upplösning 1 µm 

Mätnoggrannhet 1 % ± 3 µm 
Skydd mot omgivningsljus Optisk filtrering och eliminering av 

omgivningsljus 

Inklinometer, upplösning 0,01° 
Inklinometer, noggrannhet ± 0,1° 
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Trådlös kommunikation Bluetooth-sändare/mottagare klass I med 
multi-drop-kapacitet. 
BLE Bluetooth Low Energy (BT 4.0) och Classic 
Bluetooth. 

Kommunikationsräckvidd 10 m (33 ft) 
Anslutningar 1 USB-mikroport (IP 67) 

Laddning: 5 V, 0,5 A 

Strömförsörjning Högkapacitivt litiumjonbatteri 
Drifttid 12 timmars kontinuerlig användning 

Laddningstid för batteri (i rumstemperatur 
med avstängt system) 

8 timmar 

Batterikapacitet 10,4 Wh 

LED-indikering Systemstatus, batteristatus och Bluetooth-
status 

 

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. 
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TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER T110 

Artikelnr 1-0390 

Hölje, material Anodiserad aluminium 
Användningstemperatur 0 till 50°C (32 till 122°F) 

Lagringstemperatur -20 till 70 °C

Relativ luftfuktighet 10–90 % 
Vikt 1 100 g 

Dimensioner 60 mm x 60 mm x 140 mm  
(2,4 in x 2,4 in x 5,5 in) 

Laser 650 nm klass II diodlaser 

Laser, uteffekt < 1 mW 
Mätavstånd Upp till 50 m 

Strömförsörjning 2 batterier typ LR6 (AA) 

Uppvärmningstid 10 min 
Drifttid 15 timmar 
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TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER T111 

Artikelnr 1-0285 

Hölje, material Anodiserad aluminium 
Användningstemperatur 0 till 50°C (32 till 122°F) 

Lagringstemperatur -20 till 70 °C 

Relativ luftfuktighet 10–90 % 
Vikt 1 030 g 

Dimensioner 60 mm x 60 mm x 140 mm  
(2,4 in x 2,4 in x 5,5 in) 

Laser 650 nm klass II diodlaser 

Laser, uteffekt < 1 mW 
Mätavstånd Upp till 50 m 

Strömförsörjning AC-adapter 110/230 volt 

Uppvärmningstid 10 min 
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TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER T21 

Artikelnr 1-0897 

Hölje, material Anodiserad aluminium 
Användningstemperatur 0 till 50°C (32 till 122°F) 

Lagringstemperatur -20 till 70 °C 

Relativ luftfuktighet 10–90 % 
Vikt 1150 g (2,54 oz) 

Dimensioner 100 mm x 103 mm x 109 mm  
(3,9 in x 4,0 in x 4,2 in) 

Laser 650 nm klass II diodlaser 

Laser, uteffekt < 1 mW 
Mätavstånd Upp till 20 m (66 ft) 

Lasersvep, planhet ±0,02 mm/m 

Vinkelprisma, noggrannhet ±0,02 mm/m 
Vattenpass, upplösning 0,3 mm/m 

Strömförsörjning 2 batterier typ LR6 (AA) 

Uppvärmningstid 10 min 
Drifttid 15 timmar 
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TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER T220 

Artikelnr 1-0289 

Hölje, material Anodiserad aluminium 
Användningstemperatur 0 till 50°C (32 till 122°F) 

Lagringstemperatur -20 till 70 °C 

Relativ luftfuktighet 10–90 % 
Vikt 3 500 g 

Dimensioner 175 mm x 175 mm x 115 mm  
(6,9 in x 6,9 in x 4,5 in) 

Laser 650 nm klass II diodlaser 

Laser, uteffekt < 1 mW 
Mätavstånd Upp till 50 m 

Strålavvikelse från nivå < 0,02 mm/m 

Lasersvep, planhet ±0,02 mm/m 
Vinkelprisma, noggrannhet ±0,02 mm/m 

Vattenpass, upplösning 0,02 mm/m 

Vippjustering från nivå ±15 mm/m 
Strömförsörjning 4 batterier typ LR6 (AA) 

Uppvärmningstid 10 min 

Drifttid 15 timmar  
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Det inbyggda vinkelprismat fungerar enligt bilden till 
vänster. Den inkommande laserstrålen böjs av 90° ± 
0,02 mm/meter även om strålen träffar prismat snett. 
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